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Detta gjorde 
kåren för dig
Som student på Chalmers och medlem 
i kåren hoppas vi att du är nyfi ken på 
vad som hände förra året. Ur student- 
och kårperspektivet lyfter vi fram årets 
viktigaste frågor för att du ska få ännu 
bättre insikt i din studentkårs arbete och 
vad ditt medlemskap ger dig. 

Målet är att alltid försöka kommunicera löpande kring 
det som händer inom kåren. Efter varje verksamhetsår 
sammanfattar vi i kårledningen vårt arbete och därför har du 
denna broschyr i handen. För dig som vill gå ännu djupare 
på årets händelser kan du läsa verksamhetsberättelsen på 
kårens hemsida www.chalmersstudentkar.se

Information och siff ror baseras på årliga medlemsmätningar, 
enskilda enkäter, försäljningsstatistik och besökarstatistik 
från webben.

Trevlig läsning! 

/ Kårledningen 2014/15

PS. Berätta gärna vad du tyckte om broschyren när du läst 
klart. Vi vill att innehållet ska tilltala och kännas relevant för dig: 
info@chalmersstudentkar.se



Alla medlemmar ska 
trivas och utvecklas 
under hela sin 
chalmerstid”
Chalmers Studentkårs vision

“



Kårens uppdrag
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Så är din studentkår organiserad
 Alla studenter på Chalmers är medlemmar i kåren. Vi är en 
oberoende organisation som är demokratiskt styrd samt 
partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Organisationen drivs av 
och med studenter som arbetar ideellt och med stor drivkraft. 

Kåren har 11 uppdrag att utföra för sina 
medlemmar, här kan du ta del av hur det arbetet 
fortlöper. Läs mer om vad kåren arbetar med:

chalmersstudentkar.se/vad-gor-karen
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Dina studier ska räknas
Under de senaste åren har högskolestyrelsen haft fokus på att 
främja högskolans satsningar på innovation och entreprenörskap. 
Studentkåren har länge förespråkat att utbildningen måste få 
mer fokus under styrelsemötena. Efter samarbete med andra 
styrelserepresentanter och vicerektor för grundutbildningen har nu 
en strategidag genomförts och kommande års styrelsearbete vigs åt 
utbildningsfrågor. Allt för att just dina studier skall räknas!

Ny läsårsindelning – hur gick det sen?
På grund av hårdare regler från CSN har Chalmers varit tvungna 
att ändra läsårstiderna för att möjliggöra studenternas rätt till 
studiemedel. Förändringen ledde bland annat till att den tentaperiod 
som tidigare låg innan jul nu ligger efter nyår. Studentkårens 
representanter arbetade under året tillsammans med högskolan för 
att undersöka vad denna förändring hade för konsekvenser, inom 
bland annat studieresultat och studenters välmående. Detta för att 
alla studenters tid på Chalmers ska bli så bra som möjligt. 

Bättre kommunikation mellan 
studentrepresentanter
Under fl era år har studentkåren arbetat med att etablera en robust 
struktur för studentrepresentation. Som ett led i detta har det 
under verksamhetsåret tagits fram en metod för rapportering inom 
denna struktur. Syftet med detta var att öka och systematisera 
kommunikationen mellan de olika representanterna i strukturen 
och därmed skapa bättre förutsättningar för ett väl koordinerat och 
eff ektivt påverkansarbete. Rapporteringsmetoden sattes i bruk i 
slutet av verksamhetsåret.

Mera stöd till Studerandearbetsmiljöombud
Mellan 2013-2016 pågår ett arbete för att öka stödet som kommer 
centralt till alla Studerandearbetsmiljöombud (SAMO). De är 
studenter som fi nns på varje sektion för att se till att sektionens 
medlemmar har en så bra arbetsmiljö som möjligt. Under året 
har fl era satsningar gjorts, i form av bland annat utbildningar, 
stöddokument samt en standardenkät som kan användas av alla 
SAMO för att se hur just deras sektion ligger till. 

Känner att de kan påverka sin 
utbildning och studiesituation.

Antal studentrepresentanter i 
beslutande och beredande organ på 
högskolan tillsatta av kårfullmäktige 
eller kårstyrelsen.

56%

3 representanter i 
högskolestyrelsen

1. Kunna dra nytta 
av sin utbildning

2. Påverka utbildning 
och studiesituation

Medelbetyg av alla 
kurser på Chalmers3,8

60/66



Obetalda karensdagar 
som student

Obetalda karensdagar 
som anställd ”Jag känner mig stressad 

på grund av mina studier”

”Jag gillar att studera på 
Chalmers”

”Jag har aldrig blivit 
behandlad annorlunda 
på grund av kön, 
könsidentitet, etnicitet, 
sexuell läggning, 
religion eller annan 
trosuppfattning, ålder, 
eller funktionsnedsättning”Håller inte med

Studenters välmående ska tas på större allvar
De psykosociala arbetsmiljöronderna, som används av högskolan 
för att undersöka välmående hos studenter inom utbildningen, har 
länge fungerat på samma sätt. Sättet har flertalet gånger kritiserats 
av studentkåren och under året förändrade vi strukturen. Resultatet 
ska göra så studenters välmående tas på större allvar och att brister 
lättare ska kunna åtgärdas. 

Mer likabehandling i utbildningen
Under året påbärjades ett arbete för att förstärka 
likabehandlingsaspekterna inom utbildningen på Chalmers. Dels för 
att göra samvaron för studenter bättre, men också för att Chalmers 
i slutändan ska utbilda mer kompetenta ingenjörer. Ett konkret 
resultat blev en informationsfilm som visas under mottagningen för 
att dels uppmärksamma frågan för de nya studenterna, men också 
för att underlätta för de med speciella behov så att alla ska ha samma 
möjligheter att genomföra sin utbildning.

#heltsjukt
Studenter har länge varit missgynnade jämfört med andra 
medborgare när det kommer till sjukförsäkring, något som bland 
annat uppmärksammats av Sveriges Förenade Studentkårers 
kampanj #heltsjukt. Tidigt 2015 kom en utredning från staten ut som 
föreslog att dessa villkor ska bli bättre för studenter. Framför allt 
har Studentkåren jobbat för detta resultat genom sitt engagemang i 
Sveriges Förenade Studentkårer.

3. Känna trygghet

71 %

79%

96%

21%



4. Vara förberedd 
inför arbetslivet

Alla är vi Chalmerister – teknolog som alumn
Under året har möten med alumner och alumniansvariga på 
högskolan hållits för att se hur vi som teknologer ska kunna träffa 
alumner (Chalmerister som tagit examen) på ett givande sätt. 
Önskan är stor från alumnernas sida att få träffa dig, både som 
framtida anställd och som Chalmerist! 

Bättre möten med företag
Under året har nästan 160 studenter som på olika sätt arbetar 
med att du ska få träffa företag, för första gången, träffats och 
utbildats i hur dessa möten kan utvecklas. Allt detta för att göra dig 
mer anställningsbar och för att träffa rätt företag med intressanta 
diskussionsämnen!

Vår arbetsmarknadsmässa CHARM fyllde 40
2015 fyllde Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, 40 
år vilket firades med dunder och brak. Mässan hade 177 utställare 
och temat ”celebrate” vilket uppmärksammades bland annat i 
katalogen, samt med guldmatta och diverse dekoration. Till mässan 
gjordes en del nya satsningar. En av dessa var CHARMtech, ett tält 
på teknologgården där företag kunde ställa ut häftiga teknikprylar 
de arbetar med. 

177

anser att kåren ger möjlighet att 
upptäcka nya yrkesroller   89%

Utställare på CHARM 2015



5. Ha tillgång till bostad

Löser kårens nya höghus bostadsfrågan?
Högskolans verksamhet kommer att fortsätta växa i många år 
framöver och antalet studentlägenheter är fortfarande för litet. 

Studentkårens roll i detta är att se till att både studenternas behov 
och högskolans verksamhet får utrymme, bland annat genom fler 
studentbostäder i projektet Kårbo. 

18

24?+2 000

antalet studentbostäder som 
Chalmers Studentbostäder planerar 
att bygga inom en 5-års period

Kåren planerar att bygga 
ett höghus som har fått 

arbetsnamnet Kårbo. 

Hur många våningar det blir  
är inte klart än.

30 mån
Kötid hos 

Chalmers 
Studentbostäder



Livsmedel, pennor och kurslitteratur
Augusti 2015 fick kårhuset en servicebutik, STORE. Tanken med 
butiken är att fylla studenters behov av att kunna köpa kurslitteratur 
och kontorsmaterial samt dagligvaror på campus under stora delar 
av dygnet. Detta bidrar till en ökad service i kårhuset och även ett 
mer levande kårhus fler timmar på dygnet.

Kontantfri kår
Under året har kårens restaurangbolag slutat att ta emot 
kontanter och kåren centralt följer nu i dessa fotspår. I slutet 
av verksamhetsåret beslutades att kåren centralt skall sträva 
mot att bli kontantfri genom att investera i samma system som 
restaurangbolaget använder. Därmed kan kårkorten användas för 
betalning både i restaurangens enheter samt arrangemang ordnade 
av kårens kommittéer. Merparten av alla centrala biljetter köps nu 
kontantfritt och även all mat och dryck på Gasquen och i kårhuset.

6. Erbjudas relevant 
och prisvärd service
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Arbetsbelastning hos engagerade
Det har länge varit känt att aktiva inom kåren lägger mycket tid på 
sitt engagemang. I början av verksamhetsåret skickades en enkät 
ut till förra verksamhetsårets aktiva för att undersöka hur de aktiva 
upplevde sin arbetsbelastning. Utifrån data från enkäten togs det 
fram en lathund för vad som är bra att diskutera inom gruppen.

Engagemang för internationella studenter
Dagens centrala engagemang som kårkommittéer och kårföreningar 
är inte representativt för den stora mängd internationella studenter 
Chalmers har. Ett grundproblem är att informationen inte existerar. 
Därför har studentkåren under året arbetat med att beskriva vilka 
engagemang som är tillgängliga för internationella studenter. Dessa 
finns på kårens hemsida: chalmersstudentkar.se/en/get-involved

7. Möjlighet till 
personlig utveckling

40 % 
av kårens medlemmar anser 
att kåren i hög eller ganska 
hög grad bidragit till deras 
personliga utveckling

3% 
av alla kommittéledamöter är 
internationella studenter

63 % 
har under sin chalmerstid 
engagerat sig i 
studentkåren (av de som 
gått 5 år på Chalmers) 



9. Vara en stabil 
organisation

Medlemsavgiften
Då och då diskuteras det om medlemsavgiften bör förändras. Det 
kan påverka kårens hela ekonomi kraftigt och är därför svårt att 
göra utan väldigt bra koll på nuläget och framtiden. Detta är i sig 
utmanande eftersom ekonomin påverkas av flera externa faktorer.

Ombyggnation i Härryda
Under flera år har kåren jobbat med en vision för området i 
Härryda. I år investerade kåren 10 miljoner i projektet utöver de 
donerade 8 miljonerna och bidraget från Chalmersstiftelsen på 8 
miljoner. Projektet syftar till att renovera upp de hus som idag finns 
på tomten samt bygga en ny, stor tvåvåningslokal med sittningsyta 
för 120 personer. Projektet skall även bidra till att återskapa den 
Chalmerska allemansrätten d.v.s att vilken Chalmerist som helst 
när som helst kan åka ut till området i Härryda och njuta av naturen 
där. Projektet har under hösten 2015 börjats bygga. 

Större interaktion mellan studenter
Kåren har undersökt vilka behov och önskemål internationella 
studenter har för att kunna planera och prioritera studentkårens 
fortsatta arbete riktat till dessa studenter. Den övergripande 
slutsatsen är att de vill liknande saker som andra studenter men har 
svårare att uppnå dessa saker av språkliga skäl. 

Vidare konstateras att många internationella studenter vill 
engagera sig i studentkåren samt arbeta i Sverige men tycker 
att arbetsmöjligheterna är oklara. Dessutom vill många av 
studentkårens medlemmar, både nationella och internationella, ha 
större interaktion dem emellan än vad den är idag. 

Bättre studentliv på Lindholmen
Kåren har under de senaste åren strävat mot en större närvaro 
och ett bättre studentliv på campus Lindholmen. Under året har 
fortsatt påverkansarbete på att högskolan skall förbättra kårhuset 
Lindolmen skett vilket lett till ett utlovat lyft av lokalen under 
våren, dock blev det försenat. Vidare har även äskningsbara medel 
tagits fram för att kunna förenkla och stötta arrangemang på 
Lindholmen då det upplevs svårare att arrangera där än på campus 
Johanneberg. 

8. Kunna umgås 
med sina vänner
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Valet av ny rektor
Under året har en ny rektor för Chalmers tekniska högskola utsetts. 
Kåren har under flera år förberett sig inför den valprocess som nu 
har ägt rum och deltagit aktivt i valprocessen genom representation 
i högskolans styrelse, valberedning och valförsamling. Vi har arbetat 
aktivt med att uppmärksamma att processen ägt rum, samlat tankar 
och åsikter genom direkt kontakt med studenter, samt löpande 
konsulterat kårfullmäktige för att ha ett så relevant och korrekt 
studentperspektiv som möjligt i påverkansarbetet kring valet av 
rektor.

10. Representera 
medlemmarnas åsikter 

26%
Antal personer i valförsamlingen (35) varav studenter (9)

240 kr
per termin
i kåravgift

240 kr
per termin
i kåravgift

Verksamhetsutveckning: Stöd till kommittéer 
och sektioner i sitt utvecklingsarbete.

Administrationskostnader: IT-system, 
ekonomiavdelning

Arvoderingskostnader: Delar av Kårledningens 
arvode

Fastigheter: Drift och utveckling av kårhuset 
och Härryda

Framtida besparingar: Pengar som läggs 
undan för ex. nya byggprojekt.

Intern och extern politik och samarbeten: 
Fullmäktige, medlemskap i SFS och GFS samt 
övrig politisk påverkan 

Kommunikation: Kommunikationsstöd, 
trycksaker

Kårservice: Service till medlemmarna, framför 
allt i form av att kunna besöka kårservice (f.d. 
kårexpeditionen) varje vardag.

Professor Stefan Bengtsson är Chalmers 13:e rektor i ordningen. 
Professor Carl Palmstedt var den första (1829-1852).

Vet du vad de andra rektorerna heter? Facit på sista sidan.

Dessa områden går avgiften till



11. Aktivt kommunicera 
med medlemmarna

Teknologintervjuer 
2014/2015

bit.ly/intervjuer

Alla intervjuer 
hittar du här:
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Anna Jansson (v11)

Johanna Olovsson (m13)
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Mattias Lindby (f11)

Hanna Sundström (m09) och Arvid Åström (td12) 



Mer statistik

11081

Röstade i kårvalet
16%

2015

20%

2014

13%

2013

6 435
fg år 4542 om 
läsårsindelningen

unika sidvisningar

Mest lästa artikel: 
aprilskämtet om 
historiska fynd

3 500
Antal besökare 
i månaden på 
hemsidan

direkttrafi k

via sociala 
medier

via e-post, 
annat

via sökning

www.chalmersstudentkår.se 
Aug 2014– Juni 2015

Statistik från

Trafi k till hemsidan

397
Facebookinlägg 
med fl est likes: 

Aprilskämtet

1 655
Så många såg kårens 

fi lm Slutrapport:
bit.ly/chs_slutrapport1415_fi lm

5 624 
Så många läste 

det mest öppnade 
nyhetsbrevet

Könsfördelningen för antagna höstterminen 2014

65%
Män

35%
Kvinnor

föregående år 70%

föregående år 30%

Facit, Chalmers rektorer, från vänster: Carl Palmstedt, Eduard von Schoultz, August Wijkander, Hugo Grauers, Sven Hultin, Gustav Hössjer, Lennart Rönnmark, Nils Gralén, 
Sven Olving, Anders SJöberg, Jan-Eric Sundgren, Karin Markides och Stefan Bengtsson (nuvarande).

Medlemmar

20%

15%

10%

55%




